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Forord  
 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 
informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 15. juni ble ureviderte tall for 
kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2011 publisert.  

Kostnadsforskjeller mellom kommuner innenfor tjenesteområdene fremkommer på bakgrunn 
av kommunenes prioriteringer, produktivitet eller kombinasjoner av disse. Kommunens 
prioriteringer uttrykkes ved hjelp av netto driftsutgifter pr innbygger eller pr innbygger i 
målgruppen. Dette påvirkes av forhold som dekningsgrader, standard på tjenesten og 
omfanget av brukerbetaling. Med andre ord er det flere ulike forhold innen økonomien som 
gir utslag i hvordan kommunen er i stand til å prioritere sine tjenester. Produktivitet måles via 
brutto driftsutgifter pr bruker.  

Vi finner det naturlig å sammenligne Sør-Varanger med Alta og eller Hammerfest. I tillegg 
dras det sammenligner med Finnmark generelt og kommunegruppe 12. Kommunegruppe 12 
kjennetegnes ved at det er mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per 
innbygger og relativt høye frie disponible inntekter. Følgende kommuner er representert i 
kommunegruppe 12; Tinn, Sunndal, Alta, Kvinesdal, Meløy, Fauske, Lenvik, Tysvær, Odda, 
Årdal, Vadsø og Sør-Varanger.   
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1. Befolkningsanalyse 

 

1.1 Befolkning frem til 2012 
 

Det er ventet en befolkningsvekst i Sør-Varanger på 10 prosent frem til 2030, totalt ca 1 000 
personer. Befolkningsutviklingen siden 1990 har vært moderat, men positiv. Prognosene er 
nedjustert fra tidligere prognoser.  

Sør-Varanger, Alta og Hammerfest er kommunene som trolig lykkes med befolkningsvekst 
frem mot 2030 i Finnmark. Veksten i Sør-Varanger er noe under nasjonal vekst. Historisk har 
veksten i hele Finnmark vært lav, Alta er et positivt unntak. 

Det blir flere eldre per person i arbeidsfør alder de neste 20 årene, utviklingen i Sør-Varanger 
følger utviklingen i Finnmark og nasjonalt. Befolkningsprofilen i Sør-Varanger har ”pukkel-
form” som er typisk for regionen. Det vil si at det er få personer i alderen hvor det er vanlig å 
stifte familie. Dermed er det også relativt få barn i befolkningen. 

Fraflyttingen fra Sør-Varanger og Finnmark var sterk på 90-tallet. Det er fortsatt en netto 
utflytting fra regionen. Innvandring fra andre land kompenserer delvis for dette. Det er særlig 
unge kvinner som flytter fra regionen. Andelen eldre i befolkningen øker, noe som medfører 
flere som skal forsørges per person i arbeidsfør alder. Andelen stiger fra ca 60 til 75 prosent 
per person i arbeidsfør alder.  

Sør-Varanger har de siste 5 årene hatt lav arbeidsledighet. En klar trend er at ledigheten 
blant menn har blitt klart redusert de siste ti årene. Sysselsettingsandelen blant menn og 
kvinner er tilnærmet lik i kommunen. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 
0-5 år 647 667 674 667 647 
6-15 år 1336 1323 1286 1258 1239 
16-66 år 6343 6384 6508 6635 6702 
67 år eller eldre 1192 1249 1270 1266 1272 
Sum innbyggere  9518 9623 9738 9826 9860 
          Kilde SSB 

Som tabellen viser er det andelen innbyggere mellom 16-66 år som øker i kommunen, mens 
andelen 0-5 åringer går ned, det samme gjør aldergruppen 6-15 år. Aldersgruppen 67 og 
eldre stiger noe, men det er ikke dramatisk.  
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 2008 2009 2010 2011 2 kvart.12 

Folketallet 1.jan  9518  9623  9738  9826  9860 
Fødde  127  114  112  95  54 
Døde  65  71  104  94  44 
Fødselsoverskudd  62  43  8  1  10 
Innvandring  134  153  211  198  76 
Utvandring  48  66  54  94  24 
Innflytting (innenlandsk)  332  359  382  414  194 
Utflytting (innenlandsk)  370  377  455  485  174 
Nettoinnflytting, inkl, inn- og 
utvandring  

48  69  84  33  72 

Folkevekst  105  115  88  34  82 
Folketallet ved utgangen av 
året  

9623  9738  9826  9860  9942 

           Kilde SSB 

Fra 2006 til og med 2 kvartal 2012 har nettoinnflyttingen vært positiv. Det er den netto 
utenlandske innvandring som bidrar til positiv nettoinnflytting. Den innenlandske innflyttingen 
er negativ. Kommunen har et lite fødselsoverskudd.  

Innvandrere utgjorde ved utgangen av 2011 8,1 % av kommunens innbygger, eksklusiv 
innvandring fra nordiske land. For uten om nordiske statsborgere så bodde det ved utgangen 
av 2011 801 utlendinger i Sør-Varanger, pluss 77 russere med dobbelt statsborgerskap. De 
tre største innvandringsgruppene er i dag russere, polakker og estlendere. Totalt var det ved 
utgangen av 2011 registrert 61 nasjoner bosatt i Sør-Varanger.  

 

Kjønnssammensetning og aldersprofil 2012 
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Alderspyramiden viser befolkningssammensetningen etter kjønn og alder. Til venstre vises 
menn i Sør-Varanger og for hele landet. I bakgrunnen vises verdier for Sør-Varanger. I 
forgrunn for landet. Til høyre vises tilsvarende for kvinner. I pyramiden sammenlignes altså 
Sør-Varanger med resten av landet, den horisontale aksen viser derfor de ulike årskullene 
for menn og kvinner som andel av befolkningen.  

• Sør-Varanger har en pukkelformet befolkningsprofil. Slik er det også i Finnmark som 
fylket. Det er få menn og kvinner mellom 20 og 40 år. Det gjenspeiler seg også i få 
småbarn. 

• I fremskrivningene fra SSB ventes det at barnefødsler vil normalisere seg fremover i 
Sør-Varanger. En av årsakene til dette er lavere flytting de siste årene og at det 
dermed ser ut til at det vil være stadig flere personer i alder med høy fruktbarhet. Det 
blir spesielt viktig for kommuner med denne type befolkningssammensetningen å føre 
en aktiv politikk som gjør det attraktivt å bli boende og stifte familie. Erfaring fra annet 
tallmaterialet viser at det klart viktigste for å bevare en stabil og god 
befolkningsutvikling er et stabilt og attraktivt lokalt arbeidsmarked.  En utfordring i 
mange regioner er at næringslivet er tuftet på et næringsgrunnlag, slik at endringer i 
bransjens marginer i større grad påvirker lokalsamfunnet enn om næringslivet var 
tuftet på bransjer som går i ulike sykler.  

• Nordmenn er generelt mest mobile i 20-årene. Etter fylte 40 er det klart lavere 
flytterater. 

• Sammensetningen av eldre er ellers forholdsvis typisk. 

 

1.2 Befolkningsfremskrivning  
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

0-5 år 671 681 673 686 704 730 739 747 769 753 
6-12 år 799 792 803 805 803 793 791 807 851 882 
13-15 år 405 391 381 369 360 352 361 353 344 377 
16-19 år 552 545 543 543 533 523 509 493 496 480 
20-44 år 3344 3384 3392 3386 3399 3392 3393 3405 3387 3377 
45-66 år 2862 2857 2887 2944 2980 3007 3045 3046 3065 3017 
67-79 år 892 961 1008 1024 1065 1115 1135 1164 1282 1327 
80 + 411 397 391 404 400 400 395 412 471 611 
Sum 9936 10008 10078 10161 10244 10312 10368 10427 10665 10824 
                  Kilde SSB 

Tabellen viser befolkningsfremskrivning ved middels nasjonal vekst. Sør-Varanger er ventet 
å oppleve en befolkningsøkning på om lag 10 % de neste tjue årene. SSB sine beregninger 
tyder på at det vil komme en vekst i antall årlige nyfødte de neste tjue årene. Gruppen av 
befolkningen i arbeidsfør alder ventes å stige jevnt med ca 200 personer de neste tjue årene.   
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1.3 Elevtallsprognose for Sør-Varanger kommune  

 

 
         Kilde Norconsult skoleanalyse  

            Kilde 

Norconsult skoleanalyse  

Norconsults prognose med grønn farge  
SSB-prognose for lav nasjonal vekt (LLML) med rød farge 
SSB-prognose for middels nasjonal vekst (MMMM) med lilla farge 
SSB-prognose for høy nasjonal vekst (HHMH) med blå farge 
 

Prognosene viser et stabilt elevtall på barnetrinnet frem mot 2019. I denne perioden 
forventes det samlede barnetrinnselevtallet i kommunen å ligge rundt 800 elever. I siste del 
av perioden viser nasjonal middelvekst til en svak økning i elevtall.  

På ungdomstrinnet forventes det en reduksjon i elevtallet frem mot 2017. Dette er felles for 
alle fire prognosealternativene. I årene 2018 til 2024 viser prognosealternativene at 
ungdomskoleelevtallet holder seg stabilt på omtrent 350 elever. For siste del av 
prognoseperioden forventer det ved middelsvekst en vekst i elevtallet. 
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Figuren på neste side viser at Norconsults prognose har et lavere elevtall på 1. årstrinn de 
neste fem årene enn elevtallet på det 10. årstrinn som gikk ut året før. Dette, sammen med 
mindre endringer på de resterende årstrinnene, resulterer i en prognostisert nedgang i 
grunnskolens elevtall i Sør-Varanger kommune. Det samlede elevtallet i kommunen kan 
forventes å bli redusert med ca. 70 elever fram mot skoleåret 17/18. Fra skoleåret 18/19 og 
ut er det prognostisert en netto tilvekst i elevtallet hvert år, som samlet gir et forventet elevtall 
oppunder 1500 i 2030.  

 

 1.4 Bosettingsmønster    
 

Pr.01.01.2010 0-5 år  6-15 år 16-19 år 20-44 år  45-66 år  67 + Totalt  
Bugøynes  13 20 8 63 86 38 228 
Neiden og Bugøyfjord 16 16 14 68 97 69 280 
Hesseng området  150 313 123 671 404 146 1807 
Sandnes området  66 154 54 312 289 141 1016 
Bjørnevatn området 104 215 78 504 420 190 1511 
Kirkenes området  229 349 174 1153 967 493 3365 
Elvenes  19 26 12 57 73 28 215 
Jakobsnes 29 47 17 109 69 28 299 
Jarfjord 9 37 16 87 88 39 276 
Pasvik 39 109 54 210 209 108 729 
Uoppgitt adresse    5 7  12 
Sum  674 1286 550 3239 2709 1280 9738 

 

Som oversikten viser bor størstedelen av kommunens innbyggere i sentrumsnære strøk. I 
2010 bodde totalt 7699 personer på Bjørnevatn, Sandnes, Hesseng og Kirkenes. Det vil si at 
79 % av befolkningen bodde på kirkenes-halvøya, og denne tendensen vil bare øke i årene 
fremover. I år 2005 bodde ca 75 % av befolkningen på Kirkenes-halvøya. Man ser altså at 
befolkningsveksten i Sør-Varanger foregår i sentrumsnære strøk.   
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2. Økonomiske nøkkeltall 
 

2.1 Kommuneøkonomien på samme nivå 
 

Kommunenes økonomi var i 2011 omtrent på samme nivå som året før, det viser de 
reviderte tallene. Kommunenes netto driftsresultat anslås til 2,0 prosent av driftsinntektene, 
mot 2,1 prosent i 2010. 

De reviderte tallene viser en økning i netto driftsresultat i Kommune-Norge fra snaut 6,3 
milliarder i 2010 til nesten 6,4 milliarder kroner i 2011. Likevel var det samlet sett en liten 
svekkelse av kommunenes økonomi i 2011, dette fordi netto driftsresultat var 2,0 prosent av 
driftsinntektene i 2011, mot 2,1 prosent i 2010. Nedgangen skyldes i hovedsak økning i 
avdrags- og finansutgifter. 

Sør-Varanger kommune hadde et høyt netto driftsresultat for 2011, hele 37,9 mill.kr, som 
utgjør hele 4,8 % av driftsinntektene. Det er verdt å merke seg at gode resultat delvis skyldes  
regnskapsføring av momskompensasjon hvor hele 18,3 mill.kr av netto driftsresultat skal 
tilbakeføres investeringsregnskapet.   

 

2.1.1 Resultatbegrepet  
Brutto driftsresultat defineres som kommunenes brutto driftsinntekter fratrukket brutto 
driftsutgifter, inkludert avskrivningskostnader. Begrepet kan i stor grad sammenlignes med 
"driftsresultat" i resultatoppstillingen til bedrifter med regnskapsplikt etter regnskapsloven.  

Til forskjell fra brutto driftsresultat er det i netto driftsresultat gjort fradrag for netto rente- og 
avdragsbelastning, mens virkningen av avskrivningskostnadene er eliminert. Netto 
driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes 
til senere bruk, og er dermed et utrykk for kommunenes økonomiske handlefrihet. Et netto 
driftsresultat på rundt 3 prosent av brutto driftsinntekter over en lengre tidsperiode er ansett 
som et tegn på en sunn kommuneøkonomi. 
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Som oversikten viser var Finnmark på landsgjennomsnitt hva angår netto driftsresultat i 
prosent av brutto driftsutgifter, mens både Sør-Varanger og Alta kunne vise til godt resultat. 

 

2.1.2 Brutto driftsresultat  
 

Utvikling driftsinntekter og utgifter 2005-2011 

 

 

Som tabellen viser har kommunen igjen driftsinntekter som er høyere enn driftsutgiftene noe 
som er svært positivt etter flere år med motsatt forhold.  

For 2011 er brutto driftsresultat 24,2 mill.kr. Regnskapsreglene rundt momskompensasjon 
bidrar også her til det positive resultat, men allikevel er det en positiv utvikling i forholdet 
mellom inntekter og utgifter og gir et uttrykk for god økonomistyring.  
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2.2 De rekordhøye investeringene i Kommune-Norge fortsetter 
 

Kommunenes brutto investeringsutgifter var samlet sett 36,1 milliarder kroner i 2011, mot 
37,1 milliarder i 2010. Investeringsutgiftene var dermed fortsatt på et historisk høyt nivå i 
2011. De reviderte tallene viser en nokså sterk økning i investeringsinntektene på om lag 3 
milliarder kroner fra 2010 til 2011. Økningen medvirket til at kommunene fikk et underskudd 
før lån og avsetninger på rundt 10,7 milliarder kroner. Det er en bedring på om lag 5 
milliarder i forhold til året før.  

Lånefinansiering av investeringene sank med om lag 5 milliarder kroner. Lånefinansieringens 
andel av de samlede investeringene var 60 prosent i 2011, mot i underkant av 72 prosent 
året før. Kommunene hadde langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser på 252 milliarder 
kroner, eller 79 prosent av brutto driftsinntekter. Året før var gjelden på 236 milliarder kroner. 

Kommunene avsatte 1,7 milliarder kroner til fond i 2011, det vil si ca 750 millioner mindre 
enn i 2010. 

Sør-Varanger kommune følger den nasjonale trenden med høye investeringsutgifter og 
hele 98 % av våre investeringer finansieres ved bruk av lån. Pr utgangen av 2011 har 
kommunen en lånegjeld i overkant av 1,0 mrd kr.  
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Oversikten viser netto lånegjeld (lånegjeld fratrukket utbrukte lånemidler og utlån) per 
innbygger i kommunen. Sør-Varanger kommune ligger langt over gjennomsnitt i Finnmark og 
sammenligningsgruppa for øvrig.  

 

 

Oversikten viser at Sør-Varanger kommune har 107,9 % av brutto driftsinntekter i netto 
lånegjeld i 2011. Når Kirkenes skole står ferdig i løpet av høsten vil denne andelen stige 
ytterligere. Dette medfører at Sør-Varanger kommune ligger på landstoppen hva angår 
lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter.  
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Finansieringskilde for investeringene  
Bruk av lån (netto) 

 

Finansieringskilde for investeringene 
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter      Herav salg av fast eiendom 

  

Som oversiktene viser finanserer Sør-Varanger kommune bare 3,6 % av våre investering 
med tilskudd, refusjoner og salgsinntekter. I all hovedsak finanseres våre investeringer med 
lån. Alta kommune derimot finansierer hele 36,4 % av sine investeringer med andre inntekter 
enn lån, herav en stor andel salg av fast eiendom.  

2.1.3 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter  
 

 

Som oversikten viser har kommunen klart å bygge opp et lite disposisjonsfond, men dette 
ligger under Kostragruppa og gjennomsnitt i Finnmark.   
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2.3 Kommunens inntekter  
 

Kommunens inntekter består i all hovedsak av de såkalte frie inntektene (skatter og 
rammetilskudd), brukerbetaling, avgifter, gebyrer og refusjoner.   

Sør-Varanger har tradisjonelt hatt høy andel av inntektene fra rammetilskudd og skatter og 
ligger over KOSTRA gruppen, men noe under Finnmark generelt.   

 

 

2.3.1 Flere med eiendomsskatt i hele kommunen 
 

I 2011 benyttet 316 av Norges 430 kommuner muligheten til å kreve inn eiendomsskatt. Av 
disse hadde 163 kommuner eiendomsskatt i hele kommunen, mot 145 kommuner året før. 
Kommunene fikk til sammen 7,6 milliarder i inntekter fra denne skatten i 2011. Dette utgjør 
en økning på 6,4 prosent fra 2010.  

316 kommuner valgte i 2011 å benytte eiendomsskatt som inntektskilde, mot 309 kommuner 
året før. Blant disse var det 193 kommuner som hadde eiendomsskatt på boliger. 

Flere kommuner velger å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen, og i 2011 gjorde 18 nye 
kommuner dette. Samme år var det 163 kommuner som hadde eiendomsskatt i hele 
kommunen. Dette medfører samtidig at antall kommuner, som velger å skrive ut 
eiendomsskatt på både verk og bruk og i områder utbygd på byvis, er dalende. I 2011 var det 
25 kommuner som gjorde dette, mot 35 i 2010. Det blir skrevet ut eiendomsskatt for stadig 
større områder av Norge, og flere eiere av boliger og fritidseiendommer utenfor områder 
utbygd på byvis må belage seg på å betale eiendomsskatt. 

Fra 2010 til 2011 økte kommunenes inntekter fra eiendomsskatt med om lag 451 millioner 
kroner, eller i overkant av 6 prosent, til om lag 7,6 milliarder kroner. Inntektene utgjorde i 
underkant av 2,4 prosent av kommunenes totale brutto driftsinntekter i 2011, den samme 
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andelen som i 2010. Inntektene fra eiendomsskatt kan inndeles i inntekter fra annen 
eiendom samt inntekter fra boliger og fritidseiendommer. I 2011 var 58,4 prosent, eller om 
lag 4,4 milliarder kroner, inntekter fra eiendomsskatt på annen eiendom, mens om lag 3,1 
milliarder kom fra eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer.  

Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvor store inntekter de får fra 
eiendomsskatt, og hvor stor andel den utgjør av den enkelte kommunes brutto driftsinntekter. 
Det kan også være store forskjeller på hvor stor del av eiendomsskatten kommunene får fra 
henholdsvis annen eiendom og boliger og fritidseiendommer. De 316 kommunene med 
eiendomsskatt fikk i 2011 i gjennomsnitt 24 millioner kroner i inntekter når vi ser bort fra 
størrelser som skattesats, kommunestørrelse og i hvilken type områder kommunene har 
innført eiendomsskatt. 

I gjennomsnitt betalte en eier av en enebolig på 120 kvadratmeter nær ett kommunesenter 
omkring 2 700 kroner i eiendomsskatt i 2011, mot rundt 2 600 kroner året før. Høyeste 
rapporterte skattebeløp på en slik eiendom i 2011 var 6 510 kroner, og det laveste var 200 
kroner. I Sør-Varanger er eiendomskatten kr. 5040,- på en slik eiendom.  

 

 

Sør-Varanger kommune hadde en eiendomskatteinntekt 2011 på 25,5 mill.kr, altså litt over 
landsgjennomsnittet. Dette utgjør 3,3 % av brutto driftsinntekter og vi ligger på samme nivå 
som Alta. Hammerfest troner på toppen i Finnmark med hele 18,5 % av sine inntekter fra 
eiendomskatt.  

 

2.3.2 Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter 
 

Som oversikten viser er andelen inntekter Sør-Varanger kommune får fra avgifter, gebyrer, 
brukerbetalinger etc. tilnærmet lik Kostragruppen og Alta. Dette kan tyde på at kommunen 
har et gjennomsnittlig prisnivå på våre tjenester. Videre i denne Kostraanalysen vil gebyrer, 
salgsinntekter etc blir omtalt nærmere.  
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Salgs og leieinntektene i prosent av brutto driftsinntekter  

 

 

2.4 Tjenesteproduksjon   
 

Det meste av kommunenes ressurser går til kommunal tjenesteproduksjon. Ser man på 
landet samlet – utenom Oslo - går rundt 70 prosent av netto driftsutgifter til sentrale 
kommunale tjenesteområder som barnehage, grunnskole samt pleie- og omsorgstjenester. 
De kommunale driftsutgiftene til disse tre områdene var på henholdsvis 38,6 milliarder, 65,7 
milliarder og 83,3 milliarder kroner. Driftsutgiftene til administrasjon var 21,4 milliarder kroner 
i 2011. 
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Tabellen viser en oversikt over fordeling av bruk av midler på de forskjellige 
tjenesteområdene i kommunen. Som tabellen viser prioriterer Sør-Varanger å bruke mer av 
midlene innefor pleie og omsorg enn sammenligningsgruppene.  

Alta kommune bruker langt mer av sine midler på grunnskole og barnehage. Når det gjelder 
kultur er forskjellene forholdsvis små, men Sør-Varanger kommune prioriterer fortsatt mest 
midler til kultur.  

Sør-Varanger bruker mindre enn sammenligningskommunene på barnevern og 
sosialtjenesten.  
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3. Administrasjon, styring og felleutgifter 
 

Sør-Varanger kommune bruker over landsgjennomsnittet hva angår utgifter til administrasjon 
og styring, men under KOSTRA gruppen og Finnmark. Tabellen viser også at utgiftene 
innefor området har gått ned siden 2009. Dette understøttes også av NyAnalyses 
Byråkratibarometer der Sør-Varanger kommune kom på 192 plass og med dette kom best ut 
av alle kommunene i Finnmark.  

 

 

 
 

Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta  Landet  

Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring 
, i kr. pr. innb. 

570 627 832 453 400 

Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og 
revisjon, i kr. pr. innb. 

130 127 184 137 88 

Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, 
i kr. pr. innb. 

4 184 4 605 5 788 3 697 3 226 

Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. 
innb 

2 529 3 514 4 352 3 317 2 589 

 

Som tabellen over viser ligger vi omtrent som KOSTRA gruppa hva angår utgifter til revisjon 
og kontrollutvalget, men også her over landsgjennomsnittet. Når det gjelder lønnsutgiftene 
ser vi at vi ligger under både Alta og landsgjennomsnittet hva angår lønnsutgifter pr 
innbygger til administrasjon og politisk ledelse.  

Lønnsutviklingen i Sør-Varanger kommunen innefor administrasjon og styring 

 2009 2010 2011 

Lønn administrasjon og styring  i % av totale lønnsutgifter 6,1 5,8 5,6 
- herav Lønn styring og kontrollvirksomhet, i % av totale 
lønnsutgifter 

0,5 0,5 0,5 

- herav Lønn administrasjon, i % av totale lønnsutgifter 5,6 5,3 5,1 
 

Som tabellen viser har andelen lønnsutgifter til administrasjon gått ned siden 2009, mens 
andelen til politisk styring og kontroll holder seg konstant i perioden.    
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4. Barnehagedrift 
 

4.1 Dekningsgrader 
 

Barnehager og grunnskoler koster kommunene i Norge over 100 milliarder. Netto 
driftsutgifter til barnehage har økt betraktelig fra 2010 til 2011, fra 5,9 milliarder til 34 
milliarder kroner. Dette skyldes at barnehagetilskuddet fra og med 2011 er innlemmet i 
kommunenes rammetilskudd. Endringen i finansiering medfører at inntektene som tidligere 
ble ført på barnehagetjenesten, nå inntektsføres samlet for hele kommunen. 

Ved utgangen av 2011 hadde nærmere 90 prosent av alle barn i landet i alderen 1-5 år en 
plass i barnehage. Dette var nesten samme nivå som i 2010, selv om antall barn i barnehage 
hadde økt med 5 600 og var nær 283 000. 

Lovfestet rett til barnehageplass ble innført fra 1. januar 2009. Kommunene fikk da plikt til å 
tilby barnehageplass til alle barn under opplæringspliktig alder. Siden 2009 ser man at 
andelen barnehagebarn i aldersgruppen 3-5 år har vært nærmest uendret, i 2011 var den på 
96,5 prosent. Tilsvarende har dekningsgraden for aldersgruppen 1-2 år økt med 2,3 
prosentpoeng og var ved utgangen av samme år på 79,5 prosent. Dekningsgraden for 
hovedmålgruppen, barn i alderen 1-5 år, var på 89,7 prosent. Dette var en økning på 1,2 
prosentpoeng fra 2010. 

I Sør-Varanger er dekningsgraden for 2009, 2010 og 2011 henholdsvis 90,4 %, 93,8 % og 96 
%. Økt dekningsgrad skyldes nedgang i antall barn i aldergruppen 1-5 år. I Sør-Varanger er 
det 526 barn som har plass, 465 i kommunale – og 61 i private barnehager 

 

Dekningsgrader Sør-
Varanger 

2011 

Kostragruppe 
12 

2011 

Alta 
 

2011 

Finnmark 
 

2011 
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 96 91,8 88,2 90,3 

Andel barn 0-5 år med barnehageplass 81,9 78,3 74,5 76,9 

Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til 
innbyggere 0 år 

4 4,2 5,9 5,9 

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til 
innbyggere 1-2 år 

93,4 83,6 80,2 83,8 

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til 
innbyggere 3-5 år 

97,6 97,4 93,8 94,6 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i 
barnehage 

88,7 76,6 48,5 71,8 

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller 
mer per uke 

97,4 91,4 92,9 95,1 

Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller 
mindre per uke 

2,6 8,6 7,1 4,9 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til 
innvandrerbarn 0-5 år 

68,3 71,1 68,5 61,5 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle 
barn med barnehageplass 

8,1 7,5 6,2 7,3 
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Som tabellen viser har Sør-Varanger kommune høy andel barn i barnehage. I aldergruppen 
3-5 år er hele 97,6 % av barna i barnhage. Vi har også høy andel av barn med heldagsplass, 
sammenlignet med de øvrige kommunene. 

  

4.1.1 Flere minoritetsspråklige barn med barnehageplass 
 

Fra 2010 til 2011 var det en økning på vel 3 000 minoritetsspråklige barn i barnehage i 
Norge. Det vil si at det var 30 500 minoritetsspråklige barn med barnehageplass.  

Minoritetsspråklige barn i barnehage utgjorde nærmere 11 prosent av alle barn i barnehage, 
en økning på 0,9 prosentpoeng fra 2010. Andelen barn fra språklige og kulturelle minoriteter 
som gikk i barnehage, utgjorde i 2011 57,3 prosent av det totale antallet innvandrerbarn 
mellom 0-5 år. Det er en økning på 1,2 prosentpoeng fra året før.  

I Sør-Varanger er 68,3 % av de minoritetsspråklige barn i aldergruppen i barnehage. Dette 
utgjør 8,1 % av alle barn i barnehagene våre.  

 

 

 

4.2 Prioritering og produktivitet i barnehagene 
 

I landsgjennomsnitt hadde kommunene vel 108 500 kroner i netto driftsutgifter til 
barnehagesektoren per innbygger i aldergruppen 1-5 år. Det tilsvarte 14,6 prosent av 
kommunenes totale netto driftsutgifter. For Sør-Varanger kommune var tilsvarende tall 
98 600 kroner i 2011. Det tilsvarer 10,1 prosent av kommunens totale netto driftsutgifter.  
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Prioritering  Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Alta Finnmark 

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 

10,1 11,9 14,2 10,6 

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 5 483 6 473 6 944 6 251 

- herav avskrivninger (i prosent) 2,1 2,1 1,7 1,6 
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per 
innbygger 

137 515 939 586 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 
barnehager 

98 648 109 520 98 308 106 900 

  
Produktivitet Sør-

Varanger 
Kostragr 

12 
Alta Finnmark 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale 
barnehager 

11 118 11 031 11 477 10 392 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal 
barnehage 

128 904 145 461 137 146 143 058 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager 
per korrigert oppholdstime (kr) 

40 48 46 46 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 25,1 32,3 36,8 30,8 
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 6,4 3,6 5,5 4,2 
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 
førskolelærerutdanning 

72,6 86,1 92,5 80,3 

Andel styrere med annen pedagogisk utdanning 26,3 7,7 7,1 12,9 

Andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk 
utdanning 

4,7 4,1 3,8 3,6 

Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller 
annen pedagogisk utdanning 

21,8 35,5 38,9 31,8 

Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 8,1 4,5 5,9 7,5 

Fordeling av finansiering for kommunale plasser:     

Oppholdsbetaling 19,4 15,9 16,3 15,9 

Statstilskudd 1,9 1,4 2,6 2,7 
Kommunale driftsmidler 78,8 82,7 81,1 81,4 
 

Sør-Varanger kommune har tradisjonelt hatt lave driftsutgiftene i barnehagene sammenlignet 
med øvrige kommuner og oversiktene viser at slik er det fortsatt. Dette kan dels skyldes at 
kommunen har lav andel ansatte med utdanning sammenlignet med øvrige kommuner.  

Når det gjelder oppholdsbetaling benytter vi maks sats, kr. 2330,- for heltidsplass, noe de 
fleste kommunene benytter. At vi finansierer en større andel av våre barnehageplasser med 
oppholdsbetalingen skyldes i all hovedsak at vi har lavere utgifter slik at forholdstallet blir 
høyere.     
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Som tabellen viser har hver ansatt i gjennomsnitt 5,8 barn. Dette er omtrent som 
sammenligningsgruppene, mens Alta i 2011 har redusert dette noe.  

 

 

Sør-Varanger kommune ligger ikke høyt hva angår andel barn som får styrket tilbud i forhold 
til alle barn i barnehagene. Landsgjennomsnittet ligger faktisk her på hele 17,5 %.  

 

4.3 Stabilt antall ansatte menn i barnehagene 
 

I Sør-Varanger var andel menn ansatt i barnehage 8,1 % i 2011, mens landsnivået lå i 
overkant av 10 prosent i 2011. For tiden er det 12 ansatte menn i barnehagene i Sør-
Varanger, noe som utgjør 9,6 %. Vi har både pedagogisk leder, barne- og ungdomsarbeidere 
og assistenter.      

Totalt i landet var det vel 88 800 ansatte i barnehagene i 2011, en økning på 1 400 ansatte 
fra året før. Nær 74 800 ansatte var tilknyttet basisvirksomheten. Av alle ansatte styrere og 
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pedagogiske ledere hadde inntil 91 prosent førskolelærerutdanning eller annen pedagogisk 
utdanning. Dette var samme nivå som året før. Andelen styrere og pedagogiske ledere med 
dispensasjon fra kravet om godkjent førskolelærerutdanning har holdt seg på om lag 13 
prosent siden forrige år.  

 

Som tabellen viser har Sør-Varanger kommune fortsatt utfordringer med høyskoleutdannede 
innefor barnehagesektoren. Vi ligger lavt i forhold til Alta og Kostra-gruppen og faktisk lavere 
enn gjennomsnitt i Finnmark.  

 

 

Også på assistentnivå har vi utfordringer med faglærte. Hele 79 % av våre assistenter er 
uten formell fagutdanning. Men som tabellen viser er har vi en økning i antall faglærte de 
siste to årene, men vi ligger fortsatt langt under Alta og sammenligningskommunene.   
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5. Grunnskole 

 

5.1 Grunnskolesektorens driftsutgifter  
 

Det meste av kommunenes ressurser går til kommunal tjenesteproduksjon. Ser man på 
landet samlet går rundt 70 prosent av netto driftsutgifter til sentrale kommunale 
tjenesteområder som barnehage, grunnskole samt pleie- og omsorgstjenester. Slik er det 
også i Sør-Varanger.   

 
Sør-Varanger kommune har i dag totalt 11 kommunale skoler som fordeler seg på 4 
oppvekstsentre, hvorav 2 med ungdomstrinn, 2 barneskoler, 4 kombinertskoler og 1 
ungdomsskole. Tall fra GSI viser at Sør-Varanger kommune i skoleåret 2011/12 hadde 829 
elever i 1. – 7. Klasse, 408 elever i 8. – 10 klasse og 2 elever i grunnskolen som var 
finansiert av en annen kommune. 205 personer som dekket 181,55 undervisningsårsverk og 
20,07 årsverk assistenter.  

 

 

Tabellen viser hvor mye Sør-Varanger kommune bruker til grunnskole pr innbygger i 
målgruppen. Som oversikten viser bruker vi mer pr elev enn alle vi sammenligner oss med. 
Landsgjennomsnittet var i 2011 93 318 kr pr innbygger 6-15 år. 

Nøkkeltallsanalysen vil belyse om Sør-Varanger kommune har høyere kvalitet i grunnskolen 
enn de vi sammenligner oss med, altså om prioritering av grunnskolen gir ønsket 
kvalitetseffekt.  
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Oversikten viser antall elever pr kommunal skole i gjennomsnitt. Her ligger vi godt under 
sammenligningsgruppen og Alta. Landsgjennomsnittet ligger her på 203 elever pr. skole. 
Dette tyder på at Sør-Varanger kommune har en godt utbygd desentralisert skolestruktur.  

Netto driftsutgifter grunnskolesektor 
per innbygger 

Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta  Landet  

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 214, 
215, 222, 223), per innbygger 

15 397 14 593 14 951 14 517 11 674 

Netto driftsutgifter til grunnskole og 
spesialskoler (202, 214), per innbygger 

12 184 11 385 11 360 10 952 9 327 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per 
innbygger 

387 315 255 320 228 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor 
per innbygger 6-15 år 

     

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 
214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år 

122 532 109 194 117 323 98 490 91 679 

Netto driftsutgifter til grunnskole og 
spesialskoler (202, 214), per innbygger 6-15 år 

96 962 85 194 89 140 74 309 73 250 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per 
innbygger 6-15 år 

3 078 2 360 2 005 2 170 1 792 

 

Tabellene viser at Sør-Varanger kommune bruker mye pr innbygger til grunnskole. Vi ligger 
langt over landsgjennomsnittet, men også over gjennomsnitt i Finnmark og KOSTRA 
gruppen.  

Sør-Varanger kommune ligger også over de øvrige sammenligningskommunene hva angår 
skoleskyss, samtidig ser vi at vi har færre andel elever som får tilbud om skoleskyss. Et 
desentralisert bosettingsmønster bidrar til de høye utgiftene, men også mangelfull 
koordinering og samkjøring bidrar til dette. Rådmannen har fremmet et nytt reglement for 
skoleskyss med formål å redusere utgiftene, samtidig som en sikrer retten til skoleskyss. 
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5.2 Dekningsgrader og produktivitet  
 

Dekningsgrader Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Andel elever i kommunens grunnskoler, av 
kommunens innbyggere 6-15 år 

100,5 100,2 99,2 96,7 97,5 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt 
norskopplæring 

4,6 4,3 3,9 4,3 5,5 

Andel elever i grunnskolen som får 
morsmålsopplæring 

0 0,9 0,6 0 2,7 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 

9,6 10,9 10,5 9,9 8,6 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, 1.-4. trinn 

7,8 7,3 6,7 5,2 5,7 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, 5.-7. trinn 

10,8 11,9 11,9 11,6 9,8 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, 8.-10. trinn 

10,5 14,1 13,3 13,9 11,2 

Andel timer spesialundervisning av antall 
lærertimer totalt 

26,2 19,8 19,7 14,3 18,3 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om 
skoleskyss 

28,9 33,9 27,3 32,1 24,2 

 

Tabellen viser at Sør-Varanger ligger noe under andel elver som får spesialundervisning i 
grunnskolen, men derimot blir en større andel lærertimer satt av til spesialundervisning. 
Dette kan tyde på at hver elev som får spesialundervisning får et høyere antall timer 
spesialundervisning hver.   

Andelen elever som mottar spesialundervisningen øker i mellomtrinnet og ungdomskolen. 
Sør-Varanger kommunen ligger noe høyere enn sammenligningskommunen på andel 
spesialundervisning i 1-4 klasse enn sammenligningskommunen, som bør kunne ses i 
sammenheng med kommunens satsing på tidlig innsats i barneskolen. 
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Produktivitet / enhetskostnader Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Brutto driftsutgifter til grunnskolesektoren (202, 
214, 215, 222, 223), per elev 

126 835 115 569 123 045 111 768 98 174 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per elev 

100 064 87 673 95 227 85 212 73 487 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole og 
spesialskoler (202, 214), per elev 

97 250 88 157 94 809 81 912 76 218 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per 
elev i grunnskolen 

1 634 1 981 2 139 2 236 1 481 

Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev 
i grunnskolen 

1 132 969 812 275 799 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler 
(222), per elev 

19 881 18 614 19 311 20 076 14 377 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss 
(223), per elev som får skoleskyss 

10 673 7 674 9 064 9 124 7 488 

 

Som tidligere nevnt er utgiftene pr elev høy i Sør-Varanger, det samme er lønnsutgiftene pr 
elev. Driftsutgiftene derimot er på samme nivå som sammenligningskommunene. 
Kommunestyret har for budsjett 2012 vedtatt en sats pr elev til driftsutgifter i grunnskolen, 
slik at får en rettferdig fordeling av driftsmidlene til grunnskolesektoren.      

 

5.3 Lærertetthet 
 

Utdypende tjenesteindikatorer Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Elever per kommunal skole 113 145 110 151 203 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 8,4 10,8 9,5 11,1 13,4 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 7,7 10,2 9,1 10,1 12,9 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 8 10,6 9,5 11,3 12,9 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 9,6 11,9 10,1 12,4 14,5 

Andel elever med direkte overgang fra 
grunnskole til videregående opplæring 

98,4 97,7 97 95,9 97,8 
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Sør-Varanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 

 

Lærertetthet 1.-7. trinn og 8-10 trinn  

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet 
beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon 
om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning 
og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 
 

Sør-Varanger har tradisjonelt har svært høy lærertetthet, med færre elever pr lærerårsverk. 
Faktorer som gir utslag på lærertetthet er at Sør-Varanger kommune har pr idag 5 
sentrumsnære, mellomstore skoler, 1 mellomstor og 5 småskoler i distriktet.   

 

Personell Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor 28 24,1 25 28,9 25,5 

Andel lærere som er 40 år og yngre 50,2 39,9 40,7 40,8 42,6 

Andel lærere som er 50 år og eldre 28,4 34,5 32,2 33,3 34,9 

Andel lærere som er 60 år og eldre 7,1 9,9 8,5 8,9 12 

Andel lærere i heltidsstilling 74,2 67,8 74,2 68,3 61,6 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 

75,6 84,2 81,4 86,3 87 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning 

8,9 6,1 6,2 5,7 5,4 

Andel lærere med videregående utdanning eller 
lavere 

15,6 9,7 12,4 8 7,5 
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5.4 Skoleresultater og elevenes egne vurderinger  
 

Hvert år utarbeides det en tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Varanger som fremmes for 
kommunestyret. Skoleresultater er hentet fra skoleporten.no og elevenes egne vurderinger 
av skolehverdagen bygger på brukerundersøkelsen.  

  2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Sør-Varanger 
kommune 

39,9 40,2 40,2 39,6 38,6 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Finnmark fylke 38,6 38,2 39,1 39,5 38,5 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Nasjonalt 39,7 39,5 39,9 39,9 40 

 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med 
karakterer og benyttes som kriterium for opptak til videregående skole. Som tabellen viser 
ligger vi på Finnmarks nivå, men under nasjonalt nivå. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng har 
gått ned i Sør-Varanger kommune de siste årene.    

 

Standpunktkarakterer avgangselever – utvikling  
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Standpunktkarakterer avgangselever 2011/2012 

Mestering  
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og 
arbeid på skolen. Høy verdi betyr posistivt resultat. 

De tre siste årene viser tallene at kommunen ligger under nasjonalt nivå på 
mestringsopplevelse for elevene. Det lokale målet er at grunnskolene i Sør-Varanger skal 
minumum ligge på nasjonalt nivå på mestring, med ambisjon om å ligge over nasjonalt nivå.   

Trinn 10 
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Faglig veiledning  
Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen 
inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles 
til det faglige arbeidet. Høy verdi betyr posistivt resultat. Det lokale målet er at grunnskolene i 
Sør-Varanger skal ligge på minimun nasjonalt nivå i faglig veiledinig til elevene, med 
ambisjoner om å ligge over nasjonalt nivå. 2012 og i flere år ligger tallene på nasjonalt nivå, 
mens vVi er såvidt under og noe over enkelte år. 

Trinn 10 

 

5.5 Skolefritidstilbud 
 

Skolefritidstilbud Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat 
SFO 

65,5 56,9 53,9 47,4 61,3 

Andel elever i kommunal og privat SFO med 100 
% plass 

67 44,9 68,8 71,1 53,9 

Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre 
året 

101,1 93 92,4 89,6 95,8 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per 
innbygger 

365 422 434 420 191 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per 
innbygger 6-9 år 

8 013 8 614 9 275 7 579 3 913 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud 
(215), per bruker 

28 673 28 777 31 604 34 684 24 513 

 

Tabellen viser at SFO tilbudet i kommunen er mye brukt og at mange har helårsplass. De 
fleste som benytter SFO i førsteklasse fortsetter også med SFO i 2 skoleår.  SFO driver 
forholdsvis kostnadseffektivt, sammenlignet med de øvrige kommuner i Finnmark og 
KOSTRA gruppen.  
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5.6 Driftsutgifter pr skole og oppvekstsenter 
 

 1-7 trinn 8-10 trinn 

Kirkenes skole 250  

Kirkenes ungdoms skole  238 

Hesseng flerbr.senter 210  

Sandnes skole 90  

Bjørnevatn skole 133 131 

Pasvik skole 34 26 

Skogfoss oppv.senter 14  

Bugøynes oppv.senter 20 5 

Neiden oppv.senter 9 0 

Jakobnes oppv.senter 23  

Jarfjord oppv.senter 20 5 
Sum  803 405 

 

Oversikten viser elevfordeling ved skolene høsten 2012. Elevtallet ble redusert fra vår 2012 
med til sammen 31 elever, fordelt med 28 færre elever på barnetrinnene og 3 i 
ungdomskolen. Denne tendensen vil fortsette i årene som kommer iflg SSB sine 
befolkningsprognoser.   

 

 
 

Oversikten over er basert på regnskapstall fra kommunens eget regnskapssystem og viser 
lønnskostnader inklusiv pensjon pr elev, for hver skole. Oversikten viser ikke driftsutgiftene 
da dette nå er regulert pr elev. For 2012 er det 4000,- pr elev. Kirkenes skolene er i denne 
lønnsoversikten fortsatt slått sammen da skolene ble delt først ved skolestart 2011/2012.   
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6. Kultur og idrett 
 

Sør-Varanger kommune har tradisjonelt ligget høyt hva angår utgifter til kultursektoren og 
idrettssektoren. Tabellene under understøtter dette. Selv om utgiftene pr innbygger har gått 
ned de siste årene ligger vi fortsatt høyt, særlig om vi sammenligner oss med Alta. 

 

 

Prioritering  Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 

5,7 4,7 5 4 3,8 

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i 
kroner 

3130 2581 2969 1934 1755 

Fordeling av netto driftsutgifter innenfor 
kultursektoren 

     

Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge 
(F231)  

5,3 8,3 8 10,4 9,2 

Netto driftsutgifter  til folkebibliotek (F370) 16,7 14,6 14,5 19,3 14,7 

Netto driftsutgifter til kino (f373)  5,7 3,1 1,8 1,3 1 

Netto driftsutgifter til museer (f375)  7,8 4,4 6 4,6 3,5 

Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377)  0,2 1,3 1,1 0,8 5,7 
Netto driftsutgifter til idrett (F380) 25,1 20,9 14,5 39,2 11,6 

Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og 
idrettsanlegg (F381) 

15,6 15,8 21,6 2,5 17,8 

Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383)  11,8 13 11,5 14,5 14,5 

Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385)  11,8 12,1 9,2 7,3 12,6 
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6.1 Kino  
 

Kommunen har et forholdsvis dyrt kinotilbud. Hele 179 kroner pr innbygger, eller 0,33 % av 
det totale driftsutgiftene, bruker vi på å gi kommunens innbyggere et kinotilbud. Dette er langt 
over Alta kommune som også er medeier i Aurora Kino. Samtidig ligger vi godt over 
gjennomsnitt i Kostra gruppa og Finnmark.    

 Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens 
totale driftsutgifter (i prosent) 

0,33 0,15 0,09 0,05 0,04 

Netto driftsutgifter til kino per innbygger 179 80 53 26 18 

Netto driftsutgifter til kino per besøkende 75,3 43 30,8 10,7 8,3 

Antall innbyggere per kinosete 29,8 28,3 25,3 57,7 61,6 

Besøk per kinoforestilling 24,8 22,3 17,6 13,6 31,4 

 

 

 
Kinobedrift Forestillinger Besøk Omsetning Snittbesøk 

Kirkenes kino  792 18 480 1 712 108  23 

 

Oversikten over er utarbeidet av Aurora kino IKS og viser antall forestillinger og besøkende i 
2011 for Aurora kino – Kirkenes.  
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6.2 Folkebibliotek  
 

Kommunen bruker om lag 1 % av kommunens driftsutgifter på bibliotek. Dette er 521 kr pr. 
innbygger og med dette prioriterer vi folkebibliotek høyest av alle vi sammenligner oss med. 
Men biblioteket er også godt besøkt og vi ligger over alle i sammenligningsgruppa hva angår 
utlån. Det som er gledelig er at vi har høyt utlån av barnelitteratur. Det er i all hovedsak antall 
årsverk hvor vi ligger høyt, mens kjøp av medier/bøker er som landsgjennomsnittet.   

 Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til 
kommunens totale driftsutgifter (i prosent) 

1 0,7 0,7 0,8 0,6 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 521 376 432 374 258 

Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 6,2 5 4,5 3,8 5,1 

Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt 4,4 3,5 3,2 2,5 3,5 

Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per 
innbygger 0-13 år 

9,3 9,7 7,8 6,6 9,7 

Voksenlitteratur, bokutlån voksenlitteratur per innbygger 
14 år og over 

3,5 2,2 2,2 1,5 2,2 

Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger 1,8 1,6 1,4 1,3 1,6 

Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger 267 340 421 172 273 

Besøk i folkebibliotek per innbygger 6,6 5,5 4,8 6 4,6 

Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger 380 .. .. 213 .. 

Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek 1366 1959 1537 2755 2740 

 

 

6.3 Driftstilskudd til lag og foreninger  
 

Kommunen gir støtte til 44 lag og foreninger og i gjennomsnitt får hvert lag 13 636 kr. Dette 
gir ca 61 kr. pr innbygger. Alta ligger noe høyere da de i gjennomsnitt gir 78 kr pr innbygger. 

 Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet  

Antall frivillige lag som mottar kommunale 
driftstilskudd 

44 48 20 52 35 

Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag 
som mottar tilskudd 

13 636 25 498 19 174 28 846 25 978 

 

 

 



Nøkkeltallsanalyse 2012, KOSTRA tall fra 2011   
 

37 
 

6.4 Idrett  
 

 

Når det gjelder utgifter til idrett pr innbygger ser vi også her at vi ligger over 
sammenligningskommunene. Oversikten inkluderer både den kommunale støtte til 
Barentshallene KF og utgiftene til idrettsbyggene.  

 

6.5 Aktivitetstilbud til barn og unge  
 

 

Som tabellen viser går utgiftene til dette ned og ligger rett i underkant av kr. 1000,- pr 
innbygger i målgruppa. I all hovedsak omfatter denne Kostra oversikten ungdomsklubbene 
inkludert Basen samt utgifter til ungdomsrådet. 
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6.6 Kulturskoletilbudet  
 

 

Kommunen har tradisjonelt bevilget over gjennomsnittet og sammenligningskommunene til 
musikk og kulturskole og dette bildet er ikke endret snarere tvert om øker utgiftene pr 
innbygger i målgruppen.  

 

Men når det gjelder utgiftene pr. bruker av musikk- og kulturskoletilbudet ligger vi bedre an. 
Her ser vi at vi bruker mindre enn Kostra gruppen og Finnmark, men fortsatt mer enn Alta. I 
Sør-Varanger kommune benytter hele 26 % av barn i alderen 6-15 år seg av musikk og 
kulturskoletilbudet, noe som er langt høyere andel en de vi sammenligner oss med 
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7. Kommunehelse  
 
Innenfor området kommunehelse sammenlignes Sør-Varanger med Hammerfest da dette er 
vurdert til å ha en mer lik struktur innenfor helsetjenester med hensyn på sykehusstrukturen i 
Finnmark. 
 
 

 

Sør-Varanger kommune bruker mindre til kommunehelsetjenesten pr innbygger enn 
sammenligningskommunene. Kommunehelsetjeneste omfatter funksjon 232 forebygging, 
helsestasjon og skolehelsetjeneste (inkludert jordmor), samt funksjon 241 diagnose, 
behandling og rehabilitering som består av kommunelege-, fysioterapi- og ergoterapitjeneste. 

 

7.1  Grunnlagsinformasjon 
  2009 2010 2011 

Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll 99 104 101 
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt 112 94 71 
Antall spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 
8. leveuke 

155 94 97 

Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder 94 94 140 
Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Timer per uke per 
helsestasjon 

3 2 2 

Årsverk av ergoterapeuter totalt (khelse+plo) 5 5 6,03 
Årsverk av psykiatriske sykepleiere totalt (khelse+plo) 5,96 3,8 4,5 
Antall fødte i løpet av året 114 112 95 

Antall innbyggere 0-20 år 2639 2621 2588 
Antall fastlegeavtaler 9 9 9 
Sykehjemsbeboere 100 95 96 
Timer pr. uke av leger i institusjon 35,5 35,5 41,5 
Timer pr. uke av fysioterapeuter i institusjon 10 53 43 
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I Sør-Varanger kommune ser vi en nedgang i antall fødte fra 2009 til 2011.  Også antall 
innbyggere i alderen 0-20 år går ned. Noe som indikerer at målgruppen til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste går ned.  
 

7.2 Prioritering  
 

 
Prioritering 

2009 2010 2011 

Netto driftsutgifter forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetj. pr. innb 0-5 år 5 478 5 891 6 743 

Netto driftsutgifter forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetj. pr. innb 0-20 år 1 399 1 499 1 686 
Netto driftsutgifter forebyggende arbeid, helse pr. 
innbygger 697 449 184 
Netto driftsutgifter diagnose, behandling og 
rehabilitering pr. innbygger 1 373 1 535 1 523 
 
Innenfor forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste øker utgiftene pr innbygger 
målgruppen 0-20 år, noe som må sees i sammenheng med nedgang i andel innbyggere i 
målgruppen uten at tjenestenivået er redusert. 
 
Innenfor området diagnose, behandling og rehabilitering er det en liten nedgang fra 2010 til 
2011 i netto driftsutgifter pr innbygger. 
 
 
Prioritering Sør-

Varanger 
Kostragr 

12 
Finnmark Hammerfest Landet 

uten Oslo 

Netto driftsutgifter kommunehelstjenesten pr. 
innbygger 2 150 2 520 3 153 3 007  1 962 
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto 
driftsutgifter 3,9 % 4,6 % 5,3 % 4,7 % 4,3 % 

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- 
og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år 6 743 6 581 5 014 5 976 6 003 
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- 
og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år 1 686 1 674 1 301 1 817 1 642 
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse 
pr. innbygger 184 169 156 70 121 
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og 
rehabilitering pr. innbygger 1 523 1 891 2 648 2 458 1 400 
 
Sør-Varanger kommune bruker mindre til kommunehelsetjenesten enn de kommunene vi 
sammenligner oss med. Kommunen bruker mer til forebyggende helsearbeid enn alle 
sammenlignings kommunene, mens netto driftsutgifter til lege-, fysioterapi- og 
ergoterapitjenesten er lavere. 
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7.3 Dekningsgrader  
 

Dekningsgrad 2009 2010 2011 

 Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter 
hjemkomst 98 % 84 % 75 % 

 Legeårsverk pr 10 000 innbyggere 12 11,9 11,6 

 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere 10,2 10,2 10,1 

 Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere 
(khelse+plo) 5,1 5,1 6,1 

 Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr. 10 000 
innbyggere (khelse+plo) 6,1 3,9 4,6 

 Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år.  .. 51,6 54,1 

 Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte .. 89,3 105 

 Gjennomsnittlig listelengde fastleger 1 041 1 040 992 

 Antall åpne fastlegelister (har ledige plasser) 4 - - 

 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,35 0,37 0,43 

 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,1 0,56 0,45 
 
Sør-Varanger kommune har en jevn nedgang i andel nyfødte som mottar hjemmebesøk 
innen to uker etter hjemkomst. Kommunen har en nedgang i innbyggere 0-20 år og en 
nedgang i antall fødsler, noe som gir økning i årsverk helsesøster pr innbyggere 0-5 år, samt 
økning i årsverk jordmor pr 10 000 fødte.  
 
 
Årsverk pr 10 000 innbyggere Sør-Varanger Kostragr 

12 
Finnmark Hammerfest Landet 

uten Oslo 

 Lege, kommunehelsetjenesten 11,6 11,3 15,8 15,1 9,6 

 Fysioterapi, kommunehelsetjenesten 10,1 9,6 10,1 10 8,6 
 
Sør-Varanger har en legedekning omtrent som snittet i Kostra gruppe 12, noe høyere enn 
snittet for landet, men levere enn Hammerfest og snittet for Finnmark. 
 
Sør-Varanger har en dekning for fysioterapi omtrent som Hammerfest og snittet i Finnmark, 
men noe høyere enn kostragruppen og landet. 
 
 
Fastlegeregisteret Sør-Varanger Kostragr 

12 
Finnmark Hammerfest Landet 

uten Oslo 
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for 
kommunale timer 1 509 1 392 .. 1 029 .. 
 Antall åpne fastlegelister - 3 2  - 4 
 Andel kvinnelige leger 50 37 .. 42 .. 

 
Legene i Sør-Varanger kommune har i gjennomsnittlig flere pasienter på fastlegelistene 
inkludert antall kommunale timer omgjort til pasienter, enn Kostra gruppe 12 og Hammerfest. 
Kommunen har ingen fastlegelister med ledig plass.  
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  Sør-Varanger Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest Landet 
uten Oslo 

 Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 
innbyggere 0-5 år 54,1 68,4 70,7 90,3 57,8 

 Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte 105,3 72,5 70,8 - 48,4 
 
Sør-Varanger kommune har færre helsesøsterårsverk pr 10 000 innbyggere 0-5 år enn alle 
vi sammenligner oss med. Men kommunen har flere årsverk jordmor pr 10 000 fødte enn 
sammenligningskommunene. 
 

7.4 Kvalitet  
 

 Sør-Varanger Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest Landet 
uten Oslo 

 Andel nyfødte med hjemmebesøk 
innen to uker etter hjemkomst 75 % 74 % 65 % 85 % 82 % 
 Åpningstid ved helsestasjon for 
ungdom. Sum timer per uke. 2 .. .. 4 .. 
Åpningstid ved helsestasjon for ungdom 
per 1000 innbyggere 13-20 år 1,8 .. .. 3,9 .. 
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,43 0,41 0,44 0,35 0,39 
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i 
sykehjem 0,45 0,32 0,36 0,57 0,32 
 
Sør-Varanger kommune gir hjemmebesøk til andel nyfødte omtrent som kostragruppe 12, 
men til en noe lavere andel enn Hammerfest og landssnittet. Kommunen har et dårligere 
tilbud i Helsestasjon for ungdom enn Hammerfest. 
 
Kommunen yter et forholdsvis godt tilbud til beboerne på sykehjem målt i legetimer og 
fysioterapitimer i snitt pr beboer pr uke. 
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8. Pleie og omsorg  
 

Pleie- og omsorgstjenester omfatter funksjon 234 Aktiviserings- og servicetjenester ovenfor 
eldre og funksjonshemmede, funksjon 254 bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende og 
funksjon 253 bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede. 

Vi sammenligner oss med Hammerfest innenfor området pleie og omsorg da Hammerfest og 
Sør-Varanger kommune har forholdsvis like forutsetninger innenfor pleie og omsorg på grunn 
av sykehusstrukturen i Finnmark.  

 

 

Diagrammet viser at Sør-Varanger kommune har høyere netto driftutgifter til pleie og omsorg 
pr innbygger i målgruppen, 67 år og over, enn sammenligningskommunene. Det 
fremkommer en relativt stor økning fra 2010 til 2011 i kommunens utgifter til formålet. 
Utgiftene i Sør-Varanger øker med 6,92 % fra 2010 til 2011, mens i Kostragruppen 
fremkommer det en økning på 3,46 % for samme periode. 

 

 

Netto driftsutgifter fordelt pr innbygger viser at Sør-Varanger kommune hadde i 2007 lavere 
utgifter pr innbygger enn sammenligningsgruppa, men i 2011 ligger kommunen høyere. 
Kommunen har hatt en raskere vekst i nettoutgiftene enn sammenligningsgruppen. Fra 2007 
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til 2011 er økningen på 42,55 %, til sammenligning øker kostragruppen med 29,46 % i 
samme periode. 
 

 8.1 Grunnlagsinformasjon 
 

  2009 2010 2011 

Mottakere av pleie- og omsorgstjenester 628 596 524 
Hjemmetjenester       

Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år 258 249 180 

Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år 98 87 85 
Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over 160 157 158 

Mottakere av hjemmetjenester i alt 516 493 423 

Mottakere av støttekontakt 94 85 82 
Pleietrengende med pårørende som mottok 
omsorgslønn pr. 31.12 24 22 19 

Hjemmeboere med høy timeinnsats 19 16 13 

Mottakere av matombringning 98 82 78 

Mottakere av trygghetsalarm 189 165 162 

Omsorgsboliger i alt 25 25 25 
Institusjon       

Kommunale sykehjemsplasser 107 99 97 

Sykehjemsbeboere 100 95 96 
Kommunale plasser i avlastningsinst. i kommunen 5 4 4 

Mottakere av avlastning 19 21 16 
Institusjonsbeboere på tidsbegrenset opphold 20 14 16 

Institusjonsbeboere på langtidsopphold 82 83 81 

Plasser i skjermet enhet for personer med demens 17 17 17 
Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon 4 5 4 
Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon 18 19 17 

Rom i institusjon 107 99 97 

Enerom i institusjoner 107 99 97 

Brukertilpasset enerom med bad/wc 56 50 70 

Årsverk av leger i institusjon 0,95 0,95 1,11 
 
Kostra tallene viser en jevn nedgang i antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester. 
Innenfor hjemmetjenester er det kun mottakere av hjemmetjenester 80 år og over som ikke 
går ned. Mottaker av avlastning går ned. Beboere i institusjon er uendret det siste året. Det 
fremkommer en liten økning i antall korttidsopphold, mens antall lagtidsopphold er redusert 
tilsvarende. 
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8.2  Prioritering 
 

 Befolkning Sør-Varanger  Kostragr 12 Finnmark Hammerfest Landet 
uten Oslo 

Andel innbyggere 67-79 
år 8,7 % 9,3 % 9,1 % 8,0 % 9,0 % 
Andel innbygger 80 år 
og over 4,2 % 4,8 % 3,7 % 3,6 % 4,5 % 
 
Sør-Varanger kommune har en yngre befolkning enn Kostragruppe 12 og landssnittet, 
samtidig en noe eldre befolkning en Hammerfest. En kan anta at en større andel eldre har 
behov for flere pleie og omsorgstjenester enn yngre. 
 

 Prioritering - utvikling 2009 2010 2011 

Netto driftsutgifter Pleie og omsorg i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 34,0 % 34,6 % 33,0 % 

Fordeling andel pleie og omsorg 
   Institusjoner 55,0 % 49,0 % 45,0 % 

Tjenester til hjemmeboende 42,0 % 48,0 % 52,0 % 
Aktivisering, Støttetjenester 3,0 % 3,0 % 4,0 % 

 

Pleie og omsorg utgjør største andel av den kommunale tjenesteproduksjonen. Men vi ser at 
andel til pleie og omsorg av kommunens totale nettodriftsutgifter har gått noe ned fra 2010 til 
2011. Andel til institusjoner er redusert jevnt de tre siste årene, mens andel til 
hjemmebaserte tjenester øker. Dette er et resultat av kommunens satsning på en vridning til 
hjemmebasert omsorg.  
 
 
 Prioritering - sammenligning Sør-

Varanger 
Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest  Landet 
uten Oslo 

Netto driftsutgifter Pleie og omsorg i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter 33,0 % 32,4 % 27,9 % 27,9 % 31,1 % 
Fordeling andel pleie og omsorg 

     Institusjoner 45,0 % 44,0 % 50,0 % 50,0 % 45,0 % 

Tjenester til hjemmeboende 52,0 % 51,0 % 47,0 % 47,0 % 50,0 % 
Aktivisering, Støttetjenester 4,0 % 5,0 % 4,0 % 4,0 % 5,0 % 

 

Sør-Varanger kommune har, med hovedvekt på tjenester til hjemmeboende, prioritert pleie 
og omsorg høyest av dem vi sammenligner oss med.  
 
 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr 
innbygger 

Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest  Landet 
uten Oslo 

Pr innbygger 80 år og over 432 012 366 858 440 251 389 277 312 683 

Pr innbygger 67 år og over 139 249 124 815 128 629 120 950 104 986 
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Sør-Varanger kommune er den kommunen som bruker mest til pleie og omsorg pr innbygger 
i målgruppen, 80 år og over og 67 år og over. 

 

8.3 Pleie- og omsorgstjenesten samlet 
 

  Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest  Landet 
uten Oslo 

Brutto driftsutgifter pr mottaker av 
kommunale pleie- og omsorgstjenester 363 517 350 038 347 537 360 715 329 154 
Brutto driftsutgifter pr mottaker av 
hjemmetjenester 210 357 211 524 201 288 196 955 196 738 
Brutto driftsutgifter pr kommunalplass i 
institusjon 936 713 938 923 1 034 077 904 947 875 221 

 

Sør-Varanger kommune har de høyeste brutto driftsutgifter pr mottaker av alle pleie- og 
omsorgstjenester.  Kostnaden pr mottaker av hjemmetjenester er nest høyest i Sør-
Varanger, bare kostragruppe 12 er høyere. Når det gjelder kostnader pr kommunal 
institusjonsplass har Sør-Varanger lavere utgifter enn Kostragruppe 12 og snittet i Finnmark, 
men noe høyere enn Hammerfest. 
 
 
  Sør-

Varanger 
Kostragr 

12 
Finnmark Hammerfest Landet 

uten Oslo 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester 
med fagutdanning  71 74 69 65 73 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester 
med fagutdanning fra høyskole-/universitet 28 29 30 35 31 
Andel årsverk i brukerrettede tjenester 
med fagutdanning fra videregående skole 43 45 39 30 42 
Andel legemeldt sykefravær av årsverk i 
brukerrettede tjenester 10,3 % 8,4 % 8,4 % 8,5 % 8,6 % 
 
Sør-Varanger har en forholdsvis stor andel årsverk i pleie og omsorg med fagutdanning. Den 
høyeste andelen har fagutdanning fra videregående skole. Kommunen har lavest andel 
årsverk med fagutdanning fra høyskole/universitet av dem vi sammenligner oss med. 
 
Sør-Varanger kommune har høyest legemeldt sykefravær av sammenligningskommunene. 
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Diagrammet viser hvor stor andel av kommunens brutto driftsutgifter på pleie og omsorg som 
benyttes til kjøp av tjenester fra private. Sør-Varanger kjøper stadig mer pleie og 
omsorgstjenester fra private, andelen er økt fra 1,2 % i 2009 til 9,8 % i 2011. 

 

8.4 Kjernetjenester til hjemmeboende 
 

 

Selv om Sør-Varanger kommune har en nedgang i antall mottakere av hjemmetjenester 
(fremkommer i tabellen grunnlagsdata) har kommunen forholdsvis mange mottakere av 
hjemmetjenester i aldersgruppene over 67 år. Sør-Varanger har færrest under 67 år som 
mottar hjemmetjeneste. 

 

  Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest  Landet 
uten Oslo 

 Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 3,1 % 6,7 % 5,8 % 7,4 % 6,1 % 
 Andel hjemmetj.mottakere med 
omfattende bistandsbehov, 0-66 år 8,9 % 16,7 % 13,6 % 10,5 % 19,0 % 
 Andel hjemmetj.mottakere med 
omfattende bistandsbehov, 67 år og over 12,3 % 11,7 % 9,6 % 7,9 % 11,8 % 
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Sør-Varanger kommune har lavere andel mottakere av hjemmetjenester som krever mer enn 
35,5 timer hjemmetjenester pr uke enn sammenligningskommunene. 
 
Av de under 67 år som mottar hjemmetjenester i Sør-Varanger har 8,9 % omfattende 
bistandsbehov. Dette er lavere enn de vi sammenligner oss med. Samtidig har kommunen 
høyes andel hjemmetjeneste mottakere over 67 år med omfattende bistandsbehov.    
 
Med bakgrunn i IPLOS-samlemål er bistandsbehov delt i tre nivåer; ”Noe/avgrenset  
bistandsbehov”, ”middel til stort bistandsbehov” og ”omfattende bistandsbehov”. 
 

 

 

 

Når det gjelder mottakere av 
hjemmetjenester viser tall fra kostra en 
nedgang i antall mottakere av 
hjemmetjenester totalt. 
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Innenfor hjemmebaserte tjenester har SVK hatt en stor økning i utgifter pr mottaker av 
tjenesten, spesielt de tre siste årene. Utgiften pr mottaker har i kommunen økt med 61,58 % 
fra 2009 til 2011. I samme periode har sammenligningsgruppen en økning på 9,79 %. 
Kommunen ligger nå omtrent på samme nivå som kostragruppe 12. 

 

 

Brukerbetaling for praktisk bistand i Sør-Varanger kommune er økt litt fra 2010 til 2011. 
kommunen mottar noe mindre brukerbetalinger enn kostragruppe 12 og snittet i Finnmark. 
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8.5 Institusjonsdrift  
 

 

Utgiftene pr kommunal institusjonsplass er forholdsvis lave i Sør-Varanger kommune, kun 
Hammerfest har lavere utgifter pr plass. 

 

 

Diagrammet viser at Sør-Varanger kommune har forholdsvis mange sykehjemsplasser i 
forhold til mottakere av pleie og omsorgstjenester, sammenlignet med kostragruppe 12 og 
snittet i Finnmark. 19,3 % av mottakere av pleie- og omsorgstjenester i kommunen har plass 
i institusjon, det er en liten økning fra 2010.  
 
 
  Sør-

Varanger 
Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest  Landet 
uten Oslo 

Andel innbyggere 67 år og over som er 
beboer på institusjon 5,7 % 6,4 % 7,3 % 7,0 % 5,8 % 
Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboer på institusjon 17,6 % 14,9 % 18,4 % 18,5 % 13,8 % 
Andel beboere som er 80 år og over i 
institusjon 74,2 % 75,0 % 66,6 % 63,5 % 72,0 % 
 
Sør-Varanger kommune har en forholdsvis lav andel innbyggere 67 år og over som er 
beboer på institusjon. Ved årsskiftet var 74,2 % av beboerne 80 år eller mer. 
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  Sør-

Varanger 
Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest  Landet 
uten Oslo 

 Andel plasser avsatt til tidsbegrenset 
opphold 17,5 % 17,1 % 16,0 % 4,5 % 16,5 % 
 Andel plasser i skjermet enhet for 
personer med demens 17,5 % 18,8 % 16,9 % 17,0 % 24,9 % 
 Andel plasser avsatt til 
rehabilitering/habilitering 4,1 % 6,9 % 5,1 % 2,3 % 5,3 % 
 Andel plasser i enerom i pleie- og 
omsorgsinstitusjoner 100 % 92,4 % 86,9 % 100 % 94,5 % 
 
Sør-Varanger kommune har avsatt 17,5 % av institusjonsplassene til tidsbegrenset opphold. 
Dette er en noe større andel enn de vi sammenligner oss med. 17, 5 % av 
institusjonsplassene er i skjermet enhet for aldersdemente. Dette er noe lavere enn 
kostragruppe 12 og landssnittet, men høyere enn Hammerfest og snittet i Finnmark. Andel 
plasser avsatt til rehabilitering/habilitering er forholdsvis lav i Sør-Varanger, bare Hammerfest 
har lavere andel. 
 
Alle institusjonsplasser i Sør-Varanger kommune er enerom. 
 
 
  Sør-

Varanger 
Kostragr 
12 

Finnmark Hammerfest  Landet 
uten Oslo 

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,43 0,41 0,44 0,35 0,39 
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i 
sykehjem 0,45 0,32 0,36 0,57 0,32 
  
Legedekningen ved sykehjemmene i Sør-Varanger er god, det samme er dekningen av 
fysioterapitimer sammenlignet med de øvrige. 
 
 

 

Av hver hundrelapp Sør-Varanger kommune bruker i institusjon mottok kommunen kr 15,40 i 
brukerbetaling i 2011. Sør-Varanger er den kommunen som mottar mest brukerbetaling i 
institusjon av dem vi sammenligner oss med. Den store økningen fra 2010 til 2011 har 
sammenheng med etteroppgjør fra tidligere år som er inntektsført i 2011. 
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9. Barnevern 

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som 
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. I løpet av 2010 
mottok nesten 50 000 barn og unge i Norge tiltak fra barnevernet, det er en økning på over 7 
prosent fra året før. Dette er den største veksten fra ett år til et annet i antall barn og unge 
med tiltak siden den nye barnevernloven ble iverksatt i 1993. Siden da har det vært nesten 
en fordobling i antall barn og unge som mottar barnevernstiltak i løpet av året. I tillegg har 
antall årsverk i barnevernet økt fra 2 200 til 3 500 i denne perioden. 

I statsbudsjettet for 2011 ble det avsatt 240 mill kroner til en øremerket styrking av det 
kommunale barnevernet.  3,8 mill kroner ble fordelt på kommunene i Finnmark. Sør-
Varanger kommune har mottatt tilskudd til opprettelse av en fagstilling i 2011 og ytterligere 
en halv stilling i 2012. 

 

 

Sør-Varanger kommune har lave netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppen sammenlignet 
med kostragruppe 12, gjennomsnittet i Finnmark og Alta. Kostra tallene viser en nedgang i 
kommunens nettoutgifter til barnevern pr innbygger i målgruppen fra 2010 til 2011. Netto 
driftsutgifter er driftsutgiftene etter at øremerkede tilskudd fra staten er trukket fra.  

 

Dekningsgrad Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet 
uten Oslo 

Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 
år 6,3 % 4,9 % 6,1 % 5,4 % 

 
3,9 % 

 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-
17 år 5,2 % 6,1 % 7,0 % 6,0 % 

 
4,7 % 

 
Barnevernet i Sør-Varanger kommune undersøker en større andel barn i målgruppen enn de 
vi sammenligner oss med. Samtidig ser vi at kommunen har en lavere andel barn med 
barnevernstiltak enn Kostra gruppe 12, Finnmark og Alta, men at vi har en høyere andel en 
landet uten Oslo. 
 

6572
7293

8526

6778

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Sør-Varanger Kostragr 12 Finnmark Alta

Kr
on

er

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barnevertjenesten

2009

2010

2011



Nøkkeltallsanalyse 2012, KOSTRA tall fra 2011   
 

53 
 

9.1 Grunnlagsinformasjon 
 

  2009 2010 2011 

Antall innbyggere 0-17 år 2226 2203 2153 

Barn med undersøkelse eller tiltak 162 189 186 

Undersøkelser i alt 104 145 135 

Undersøkelser avsluttet 84 114 119 

Undersøkelser som førte til tiltak 39 34 49 

Barn med tiltak i løpet av året 102 99 111 

Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året 77 79 84 

Barn med omsorgstiltak i løpet av året 25 20 27 

Barn med tiltak i opprinnelig familie (funksjon 251) 70 70 76 

Barn med tiltak utenfor opprinnelig familie (funksjon 
252) 

32 29 35 

Barn med tiltak per 31.12 75 71 69 

Barn med hjelpetiltak per 31.12 56 54 49 

Barn med omsorgstiltak per 31.12 19 17 20 

Sum stillinger i alt 7 7 8 

Stillinger med fagutdanning 6,5 6 7 

Undersøkelser med behandlingstid over tre måneder 25 24 59 

Barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan 69 47 52 

 
Antall innbyggere i målgruppen 0-17 år er synkende. Samtidig øker antall barn med tiltak i 
løpet av året. Det er økning både i hjelpetiltak og omsorgstiltak i løpet av året, men det er 
antall barn med omsorgstiltak som øker mest. 
 
 

9.2 Nøkkeltallsanalyse 
 

Prioritering 2009 2010 2011 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år 6 134 6 695 6 572 

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet 84 290 78 037 76 070 

Fordeling av nettodriftsutgifter i barnevernet 
    Andel til saksbehandling 25,9 % 25,3 % 29,0 % 

 Andel til barn som bor i sin opprinnelige familie  10,7 % 13,1 % 17,8 % 

 Andel til barn som bor utenfor sin opprinnelige familie  63,4 % 61,7 % 53,3 % 
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Prioritering Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet 
uten Oslo 

Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år 6 572 7 293 8 526 6 778 
 

6 196 

Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet 76 070 84 654 83 503 81 147 90 194 

Fordeling av nettodriftsutgifter i barnevernet 
    

 

Andel til saksbehandling  29,0 % 28,4 % 30,0 % 29,1 % 33,2 % 

Andel til barn som bor i sin opprinnelige familie 17,8 % 13,7 % 13,5 % 18,5 % 14,9 % 
Andel til barn som bor utenfor sin opprinnelige 
familie 53,3 % 58,0 % 56,5 % 52,4 % 51,9 % 

 

 

 

Sør-Varanger kommune har lave netto driftsutgifter pr barn i barnevernet, enten med 
undersøkelse eller med tiltak, sammenlignet med kostragruppe 12, gjennomsnittet i 
Finnmark, Alta og landet uten Oslo. Antall barn med undersøkelser eller tiltak var 186 i Sør-
Varanger i 2011, en nedgang fra 189 året før. Kostra tallene viser en nedgang i kommunens 
nettoutgifter pr barn i barnevernet fra 2010 til 2011.  
 
Sør-Varanger prioriterer tiltak til barn som bor i sin opprinnelige familie høyere enn 
kostragruppe 12, snittet i Finnmark og landet uten Oslo. Kommunen har forholdsvis lav andel 
av utgiftene knyttet til saksbehandling. 
 
  
Produktivitet Sør-

Varanger 
Kostragr 12 Finnmark Alta 

 Andel undersøkelser som fører til tiltak 41,2 % 49,9 % 49,0 % 54,4 % 
 Andel undersøkelser med behandlingstid over tre 
måneder 49,6 % 31,1 % 36,7 % 20,4 % 

 Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan 75,0 % 69,0 % 61,0 % 96,0 % 

 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 23,2 23 24,2 26,4 

 Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år 3,3 3,5 3,9 3 
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Barnevernet i Sør-Varanger undersøker en større andel av målgruppen enn de vi 
sammenligner oss med (fremkommer i tabellen ”dekningsgrad”). Av alle undersøkelsene 
som blir gjort har Sør-Varanger kommune en lavere andel som fører til tiltak enn 
kostragruppe 12, snittet i Finnmark og Alta. Kommunen har en stor andel undersøkelser med 
behandlingstid over tre måneder.  

 

 

   



Nøkkeltallsanalyse 2012, KOSTRA tall fra 2011   
 

56 
 

10. Sosialtjenesten og sysselsetting 
 

Nøkkeltallsanalysen viser at Sør-Varanger har lav arbeidsledighet noe som resulterer i lav 
andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggertall. Andelen mottakere som har 
sosialstønad som hovedinntektskilde er lavere enn sammenligningskommunene tilsvarende 
tall ser vi også når det gjelder stønadslengden, der vi har lavere andel sosialhjelpsmottakere 
med stønad i 6 måneder eller mer.    

Allikevel kan analysen tyde på at kommunen har flere årsverk pr sosialhjelpsmottakere enn 
sammenligningskommunene. Dette gir høyere brutto driftsutgifter pr sosialmottaker enn 
Kostragruppa og Finnmark. Gjennomsnitt i Landet var her 76 7121 kroner pr 
sosialhjelpsmottaker, men Sør-Varanger har 82 770 kr pr mottaker.  

Dette området omfatter funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 
Tilbud til personer med rusproblemer og 281 Økonomisk sosialhjelp. Dette inkluderer også 
deler av flyktningstjenesten.  

 

 

 

10.1 Arbeidsledighet og sysselsetting  
 

Utvikling i arbeidsledigheten de 3 siste år viser at i ledigheten i Sør-Varanger går ned, mens i 
de øvrige kommuner holdes ledigheten mer konstant. Pr. utgangen av juli var det 70 
arbeidsledige personer i Sør-Varanger.  

 Juli 2010 Juli 2011 Juli 2012 

Sør-Varanger 1,8 1,7 1,3 
Vadsø 2,8 2,9 3 
Alta 3,2 3,3 3,2 
Finnmark  3,8 3,4 3,5 
Hele landet  3 2,8 2,7 
 

2,2 % 2,7 %
3,5 % 3,4 %

0,0 %
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %

Andel sosialhjelpsmottaker i forhold til 
innbyggere

2009

2010

2011



Nøkkeltallsanalyse 2012, KOSTRA tall fra 2011   
 

57 
 

 

Sør-Varanger har noe høyere sysselsettingsfrekvenser enn snitt for fylket. Sysselsettingen 
blant menn ligger noe lavere enn nasjonalt snitt og snitt for Finnmark. Sysselsettingen blant 
kvinner er til gjengjeld noe høyere enn nasjonalt snitt.  

 

10.2 Dekningsgrader  
 

Dekningsgrader 2009 2010 
 

2011 

Sosialhjelpsmottakere 213 192 213 
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,2 2 2,2 
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år 3,6 3,2 3,5 
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 3,3 2,9 3,1 
Årsverk i sosialtjenesten 12,5 13 14,55 
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger 1,28 1,32 1,48 
 

Antall sosialhjelpsmottakere holder seg konstant i kommunen de tre siste årene, mens vi ser 
at antall årsverk øker i perioden.  

Dekningsgrader Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark 
 

Alta Landet 

Sosialhjelpsmottakere  213 239 135 665 247 

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til 
innbyggere 

2,2 2,7 3,5 3,4 2,4 

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til 
innbyggere i alderen 20-66 år 

3,5 4,6 5,6 5,6 4 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 
år, av innbyggerne 20-66 år 

3,1 4,2 5,2 5,3 3,7 

Årsverk i sosialtjenesten 14,55 9,69 5,17 20 9,73 

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger 1,48 1,11 1,33 1,04 0,95 
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10.3 Produktivitet 
 

Selv om kommunen i utgangspunktet bruker lite til området pr innbygger er det en negativ 
utvikling innenfor området med hensyn på økte utgifter til økonomisk sosialhjelp og også 
antall årsverk i tjenesten bør ses på.  

  

  2009 2010 2011 

Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 75 249 82 740 82 770 

Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 30 577 33 125 35 268 

Samlet stønadssum (bidrag + lån) 4 968 536 4 672 929 5 139 780 

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 6 203 5 421 7 859 

Gjennomsnittlig stønadslengde 3,8 4,4 3 

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 4,1 4,8 2,9 

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 3,7 4,4 3,2 

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 48 53 35 

Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer  22,5 27,6 16,4 

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 35,2 35,4 31,5 

Har kommunen i løpet av det siste året gjennomført en egen 
brukerundersøkelse for sosialtjenesten (1=ja, 0=nei) 

Ja Nei Ja 

Årsverk i sosialtjenesten inkludert stillinger til sysselsettingstiltak 12,5 13 14,55 

Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 20-66 år  3,5 3,1 2,4 

 

Det er positive trekk med hensyn på at stønadslengden går ned, dette gjelder for både for 
aldergruppen 18-24 år og 25-66 år. Andelen sosialhjelpsmottakere med stønad over 6 har 
gått ned siden 2009. Det er også færre som nå har sosialhjelp som eneste inntektskilde.  

 

Produktivitet Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta 

Samlet stønadssum (bidrag + lån) 5 139 780 7 534 447 3 476 410 19 079 782 

Stønadssum pr mottaker 24 130 31 525 25 751 28 691 
Andel mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde 31,5 40,2 39,2 40,8 
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 
måneder eller mer  16,4 31,4 24,1 22,4 
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 35 268 27 054 20 893 14 251 
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11. Tekniske tjenester 

 

11.1 Samferdsel 
 

 

 

Grunnlagsinformasjon 2011 

Europa- og riksveier, lengde i kilometer 101 

Fylkesvei, lengde i kilometer 184 

Kommunal vei og gate. Antall kilometer 171 

Private veier i km 322 

Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar 5 

Kommunale veier og gater i km med fartsgrense 40 km/t 
eller lavere 45 

Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall kilometer 85 

Antall lyspunkter langs kommunale veier og gater 2 087 

Antall lyspunkt langs riks- og fylkeveier som kommunen 
betaler for 1 037 

 

Sør-Varanger kommune har relativt mange kilometer kommunal vei i tillegg til riks- og 
fylkesveier samt private veier, men kommunen har lite gang og sykkelveier sammenlignet 
med både Alta, kostragruppe 12 og Finnmark. Kommunen har også lavere andel kommunale 
veier med fast dekke enn de vi sammenligner oss med. 

Kommunen brukte mindre enn sammenligningskommunene på drift og vedlikehold av 
kommunale veier, men mer enn Alta. På investeringer har kommunen brukt mindre midler 
enn alle sammenligningskommunene. Dette bildet vil endres i 2012 etter vedtak i 
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kommunestyret om å innvilge 10 mill kroner til investeringer i kommunale veier hvert år i 
perioden 2012-2015. 

 Sør-
Varanger 

Kostragr 12 Finnmark Alta 

Netto driftsutgifter kom. veier i kr per 
innbygger 925 1 041 1 209 399 

Brutto investering kom. veier i kr per 
innbygger 326 733 645 452 

Kommunale veier i km per 1.000 
innbygger 17 15 19 12 

Gang- og sykkelvei i km per innbygger 0,51 1,44 1,45 1,71 

Brutto driftsutgifter i kr pr. km 
kommunal vei og gate 68 047 93 229 81 000 92 209 

Andel kommunale veier med fast dekke 0,50 0,63 0,51 0,86 
 

 

11.2 Brann- og ulykkesvern 
 

 2009 2010 2011 

Netto driftsutgifter til brannberedskap 
pr. innbygger 833 864 887 

Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder 
rapporteringsåret +1) 262 290 296 
 

 Sør-
Varanger 

Kostragr 12 Finnmark Alta 

Netto driftsutgifter til forebygging pr. 
innbygger 58 60 72 22 

Netto driftsutgifter til brannberedskap 
pr. innbygger 887 786 966 676 

 

Som tabellen viser bruker Sør-Varanger kommune mindre enn sammenligningskommunene 
på forebygging mens vi bruker mer til brannberedskap. Sør-Varanger kommune har et 
kasernert brannvesen mens det for mange av kommunene i kostragruppe 12 er lagt opp til et 
deltidskorps. Dette i tillegg til et stort areal som skal dekkes, gjør at kommunen har høyere 
driftskostnader enn sammenligningsgruppen.  

Sammenlignet med Alta kommune har Sør-Varanger høye driftsutgifter per innbygger. Dette 
skyldes i all hovedsak at Alta har mer enn dobbelt så mange innbyggere å fordele 
kostnadene på samtidig som det ikke er behov for en dobling av brannberedskapen for å ha 
en tilsvarende beredskap som Sør-Varanger. 
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Kommunens brannvesen er i dag dimensjonert høyere enn det forskrift om brannberedskap 
tilsier. Dette kan bl. annet begrunnes i at kommunen har et stort antall risikoobjekter som 
sykehus, industri samt en havn med stor trafikk. 

Alle piper som er i bruk skal ha regelmessig feiing. I Sør-Varanger kommune er 
hovedregelen at feiing skal gjennomføres hvert andre år. Årsgebyret for tjenesten er noe 
lavere enn for sammenligningskommunene. Brukerne dekker alle kostnader til tjenesten.  

 

11.3 Plan- og byggesak 
 

Grunnlagsinformasjon 2009 2010 2011 

Antall bebyggelses- og 
reguleringsplaner sendt på høring 9 10 5 
Antall bebyggelses- og 
reguleringsplaner sendt på høring møtt 
med innsige 2 4 1 
Antall søknader om tiltak mottatt siste 
år i kommunen (jf. PBL-08 §§ 20-1 og 
20 80 140 143 

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, 
boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. 13 300 15 000 20 850 

Saksbeh.gebyr for oppføring av 
enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a 5 000 6 500 6 500 
Standardgebyr for oppmålingsforetning 
for areal tilsvarende en boligtomt 750 
m2. 11 500 11 500 11 500 

Byggesak: Gj.sn. saksbeh.tid for 
søknader om tiltak, ett-trinnssøknader 120 45 36 

Byggesak: Gj.sn. saksbeh.tid for 
søknader om tiltak, rammesøknader 120 45 31 

Byggesak: Gj.sn. saksbeh.tid for 
søknader om enkle tiltak 60 20 19 

Gj.sn. saksbeh.tid for opprettelse av 
grunneiendom (kalenderdager) 120 30 60 
Antall utstedte målebrev siste år 80 127 75 

Antall søknader om dispensasjon for 
motorferdsel i utmark behandlet 199 228 185 

Antall avslåtte søknader om disp. fra 
motorferdselforbud 12 19 26 

Antall dispensasjoner etter § 6 i lov om 
motorferdsel i utmark 17 14 12 
 

Antall saker som behandles øker jevnt fra år til år og gjennomsnittlig saksbehandlingstid har 
gått ned de tre siste årene. Det finnes få sammenligningstall på saksbehandlingstid i 
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KOSTRA på grunn av manglende rapportering fra enkeltkommuner. Der det finnes 
sammenligningstall har kommunen kortere saksbehandlingstid enn for eksempel Alta. 

Når det gjelder saksgebyr for plan- og byggesaker ligger kommunen på et lavere nivå enn 
Alta, mens kommunen ligger over i forhold til kommunegruppe 12 og øvrige kommuner i 
Finnmark i de fleste tilfellene.  

 

 

 

  Sør-Varanger Kostragr 12 Finnmark Alta 

Lønn og sosiale utgifter Plan-, bygge- 
og kartsaker per innbygger 

549 496 415 555 

Netto driftsutgifter Plan-, bygge- og 
kartsaker per innbygger 

529 428 405 376 

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, 
boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. 

20 850 17 294 11 831 35 880 

Saksbeh.gebyret for oppføring av 
enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a 

6 500 5 975 4 338 6 865 

Standardgebyr for oppmålingsforetning 
for areal tilsvarende en boligtomt 750 
m2. 

11 500 12 608 8 625 11 820 

Gj.sn. saksbeh.tid for opprettelse av 
grunneiendom (kalenderdager) 

60     78 

Antall søknader om tiltak mottatt siste 
år i kommunen (jf. PBL-08 §§ 20-1 og 
20 

143 2 601 1 377 346 

Antall søknader om tiltak mottatt siste 
år i per innbygger 

0,01 0,02 0,02 0,02 

Antall utstedte målebrev siste år 75 924 515 121 

Antall utstedte målebrev siste år per 
innbygger 

0,01 0,01 0,01 0,01 

Antall søknader om dispensasjon for 
motorferdsel i utmark behandlet 

185 793 3 016   
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Antall søknader om dispensasjon for 
motorferdsel i utmark behandlet per 
innbygger 

0,02 0,01 0,04   

Antall avslåtte søknader om disp. fra 
motorferdselforbud 

26 60 215   

Antall dispensasjoner etter § 6 i lov om 
motorferdsel i utmark 

12 82 127   

Ant. disp. etter § 5 i forskrift til lov om 
motorferdsel i utmark 

82 334 509   

Ant. disp. etter § 6 i forskrift til lov om 
motorferdsel i utmark 

106 358 2 283   

Antall søknader om motorferdsel i 
utmark innvilget, barmark 

3 214 1 478   

Antall disp. for motorferdsel i utmark gitt 
tidligere år fremdeles gyldig i 

167 1 119 269   

Folkemengde i alt 9 860 104 632 73 787 19 282 
Antall som bor i tettsteder 7 608 73 969 54 831 15 071 
Prosentvis andel som bor i tettsteder 77 % 71 % 74 % 78 % 

 

11.4 Vannforsyning  
 

Abonnenter til kommunal vannforsyning dekker alle kostnader til tjenesten. Årsgebyret kan 
derfor variere mye fra kommune til kommune ut fra bosettings og utbyggingsstruktur. 93 % 
av kommunens innbyggere er knyttet til kommunal vannforsyning. 

Grunnlagsinformasjon 2009 2010 2011 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder 
rapporteringsåret+1) 2 210 2 254 2 480 
Tilknytningsgebyr  vann - én sats 
(gjelder rapporteringsåret+1) 2 000 2 000 2 000 
Antall kommunale vannverk 6 6 8 
Antall innbyggere tilknyttet kommunal 
vannforsyning 8 960 8 960 9 460 

Antall innbyggere tilknyttet kommunalt 
vannverk med tilfredsstillende prøve 600   9 460 

Antall meter ledningsnett 93 790   110 720 

Antall m ledningsnett med ukjent alder 0   0 

Antall meter fornyet ledningsnett, 
gjennomsnitt siste tre år 415 573 541 

Antall meter utskiftet/rehabilitert 
ledningsnett 650   432 

Total vannleveranse på kommunalt 
distribusjonsnett 2 797 155   2 795 000 
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 Sør-Varanger Kostragr 12 Finnmark Alta 
 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder 
rapporteringsåret+1) 2 480 2 464 3 293 2 206 

Tilknytningsgebyr  vann - én sats 
(gjelder rapporteringsåret+1) 2 000     9 000 

Antall innbyggere tilknyttet kommunal 
vannforsyning 9 460   67 550 15 788 
Antall meter ledningsnett 110 720   928 407 241 025 

Antall meter ledningsnett per innbygger 
tilknyttet kommunal  vannforsyning 12   14 15 

Antall meter fornyet ledningsnett, 
gjennomsnitt siste tre år 541   2 761 629 

Mengde vann til husholdningsforbruk 
(boligheter/leiligheter)  589 745   6 413 744 1 141 584 

Mengde vann til husholdningsforbruk 
(hytter/fritidsboliger)     39 278 7 846 
Mengde vann til industri 925 145   3 985 291 356 990 

Mengde vann til tjenesteytende 
næringer 2 795   459 289 160 842 

Mengde vann til primærnæringer 
(jordbruk/skogbruk/fiske)     1 149 071 86 305 
Mengde vann til annet forbruk 287 885   966 950 258 916 
Mengde vann til lekkasje 986 635   8 358 393 1 906 563 
 

11.5 Avløp 
 

Abonnenter til kommunens avløpsanlegg dekker alle kostnader til tjenesten. Årsgebyret kan 
derfor variere mye fra kommune til kommune ut fra bosettings og utbyggingsstruktur. 83% av 
kommunens innbyggere er knyttet til det kommunal avløpsnettet. 

Sør-Varanger kommune har de senere år gjort store investeringer i det kommunale 
avløpsnettet noe som vises i tabellene under på antall meter nylagt og fornyet ledningsnett. 

Grunnlagsinformasjon 2009 2010 2011 

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) 2 226 2 240 2 691 

Tilknytningsgebyr avløp - én sats 
(gjelder rapporteringsåret+1) 2 000 2 000 2 000 

Antall avløpsanlegg i kommunen (=>50 
pe) 11 11 11 

Antall innbyggere tilknyttet kommunalt 
avløp (=>50 pe) 8 173 8 273 8 273 
Lengde ledningsnett totalt 79 000 83 300 87 335 
Lengde nylagt ledningsnett   150 3 364 
Lengde fornyet ledningsnett 650 200 638 
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Antall meter fornyet ledningsnett, 
gjennomsnitt siste tre år 350 417 496 
Antall meter separat overvannsnett 24 586 25 475 26 443 
Antall pumpestasjoner 11 11 12 

 
  Sør-

Varanger 
Kostragr 12 Finnmark Alta 

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) 2 691 2 516 2 882 2 666 

Tilknytningsgebyr avløp - én sats 
(gjelder rapporteringsåret+1) 2 000     9 000 

Antall innbyggere tilknyttet kommunalt 
avløp (=>50 pe) 8 273   57 825 14 900 

Ant innb tilkn anlegg med mek, bio, 
naturbasert eller annen rensing (=> 50 
pe) 9 122   21 839 6 785 
Lengde ledningsnett totalt 87 335   696 655 136 048 
Lengde nylagt ledningsnett 3 364   6 404 2 240 
Lengde fornyet ledningsnett 638   2 568 456 

Antall meter fornyet ledningsnett, 
gjennomsnitt siste tre år 496   2 718 497 
 

11.6 Renovasjon 
 

I Sør-Varanger kommune er det ØFAS som har ansvar for renovasjonsordningen. 
Renovasjon er eget selvkostområde og alle kostnader dekkes således av abonnentene. 

Grunnlagsinformasjon 2009 2010 2011 

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1)  2698 2714 2789 

Årsgebyr for septiktømming (gjelder 
rapporteringsåret+1) 2200 2200 2300 

 
  Sør-

Varanger 
Kostragr 12 Finnmark Alta 

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1)  2 789 2 540 3 243 2 982 

Årsgebyr for septiktømming (gjelder 
rapporteringsåret+1) 2 300 1 390 1 731 1 606 
Antall hytteabonnenter 0 7 312 1 768 295 

Antall husholdninger med organisert 
hjemmekompostering 0 853 85 40 
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12. Eiendomsdrift 
 

  2009 2010 2011 

Areal på eide administrasjonslokaler 4 570 4 570 4 570 
Areal på eide førskolelokaler 4 786 4 786 4 786 
Areal på eide skolelokaler 33 684 30 935 30 935 
Areal på eide institusjonslokaler 12 400 12 609 12 609 
Areal på eide kommunale idrettsbygg 2 986 2 986 2 986 
Areal på eide kommunale kulturbygg 1 200 1 200 1 200 
Samlet areal på formålsbyggene 59 626 59 336 59 336 

Samlet areal på formålsbyggene 
kommunen eier 59 626 57 086 57 086 

Samlet areal på formålsbyggene 
kommunen leier 0 2 250 2 250 

Totalt antall kommunalt disponerte 
boliger 130 130 108 
Kommunalt eide boliger 117 117 56 
Kommunalt innleide boliger 7 7 50 

Privat eide omsorgsboliger med 
kommunal disposisjonsrett 16 16 16 
 

Endring i areal på skolelokaler i 2010 gjelder riving av Kirkenes kompetansesenter. Økningen 
i areal kommunen leier skyldes at kompetansesenteret sammen med Basen, sivilforsvaret og 
Flyktningetjenesten nå leier lokaler. Endring i antall eide og innlede boliger skyldes at dette 
tidligere har vært innrapportert feil. 

 
  

Sør-
Varanger 

Kostragr 12 Finnmark Alta 

Administrasjonslokaler - kvadrat per 
innbygger 0,5 0,6 0,7 0,5 
Førskolelokaler - kvadrat per barn 10,2 10,8 9,6 10,0 
Skolelokaler - kvadrat per elev 25,4 23,7 23,6 21,4 

Institusjonslokaler - kvadrat per 
innbygger over 80 år 30,8 33,5 36,6 46,6 
 

Som tabellen over viser har Sør-Varanger kommune sort areal per elev i skolene 
sammenlignet med både kostragruppe 12, Finnmark og Alta.  Når det gjelder 
institusjonslokaler har kommunen langt lavere areal per innbygger over 80 år enn 
sammenligningskommunene. Dette skyldes i all hovedsak at kommunen har prioritert 
hjemmebasert pleie foran institusjonsbasert pleie.  
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Vedlikeholdsutgift per kvadrat i kr. Sør-
Varanger 

Kostragr 12 Finnmark Alta 

Administrasjonslokaler 36 53 67 15 
Førskolelokaler 177 138 100 27 
Skolelokaler 40 51 51 52 
Institusjonslokaler 57 48 57 26 
 

Sør-Varanger kommune har i 2011 prioritert vedlikehold av barnehagebygg. 
Satsingsområdet vil variere fra år til år etter vedlikeholdsbehov og –planer.  

I de fleste kommuner forfaller de kommunale byggene. Også i Sør-Varanger kommune ligger 
vedlikeholdet lavt i forhold til det som trengs for å ruste opp kommunale bygninger til et 
tilfredsstillende nivå.  
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13. Kirka 
 

Flere til gudstjeneste 
I flere år har det vært nedgang i gudstjenestedeltakelsen i Den norske kirke. Tallene for 2011 
viser derimot en økning på nær 3 prosent, eller 164 000 flere deltakere enn i 2010. Andelen 
dåpshandlinger og kirkelige vielser er imidlertid synkende. 

Over 6,2 millioner personer var til stede ved gudstjenestene i Den norske kirke i fjor. I 
gjennomsnitt var det 96 deltakere på hver gudstjeneste i 2011, litt høyere deltakelse enn året 
før. Tallet på avholdte gudstjenester i 2011 var på samme nivå som foregående år, 65 600 
gudstjenester.  

I Sør-Varanger ble det i 2011 avholdt 137 gudstjenester og gjennomsnittlig deltakelse var 75.   

Antallet konfirmanter øker 
For tredje år på rad øker tallet på konfirmerte i Den norske kirke. Nær 42 600 ble konfirmert i 
Den norske kirke i 2011. Det er 575 flere konfirmanter enn året før. Selv om antall 
konfirmasjoner i kirken økte i fjor, ser vi likevel at andelen konfirmerte i forhold til totalt antall 
15-åringer faller. I 2011 ble 65 prosent av 15-åringene konfirmert i kirkene i Norge. I Sør-
Varanger fullførte 55,9 % av alle 15 åringer en kirkelig konfirmasjon.   

Svak nedgang i kirkelig dåp og vielser 
Dåp viser samme tendens som årene før med færre døpte i Den norske kirke. I 2011 ble det 
utført nær 40 000 dåpshandlinger. Dette utgjør en nedgang på drygt 1 100 fra året før. 
Andelen døpte i forhold til antall fødte var i fjor på 66 prosent, mot 67 prosent i 2010. I Sør-
Varanger er blir 67,4 % av alle fødte døpt i den norske kirke.  

 

Prioritering Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet 
uten 
Oslo 

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. 
innbygger i kroner 

485 601 683 371 524 

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i 
prosent av samlede netto driftsutgifter 

0,9 1,1 1,2 0,8 1,1 

Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse 
formål pr. innbygger i kroner 

24 26 34 20 37 

Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 
pr. innbygger 

248 200 34 0 157 

 

Sør-Varanger kommune har lavere netto driftsutgifter pr innbygger til menigheten, kirke- og 
kirkegårder enn gjennomsnitt landet, Finnmark og Kostragruppen. Samtidig bruker vi mer pr 
innbygger enn sammenligningskommunen hva angår investering i kirkebygg og kirkegårder. 
Investeringene går i all hovedsak til restaurering og oppgradering av kirkebyggene.  
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Produktivitet  Sør-
Varanger 

Kostragr 
12 

Finnmark Alta Landet 
uten 
Oslo 

Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 
innbygger 

1,42 1,43 1,79 0,99 1,24 

Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige 
fellesråd pr. 1000 innbygger 

1,12 1,07 1,27 0,67 0,94 

Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme 
(statlig sektor) pr. 1000 innbygger 

0,3 0,34 0,51 0,31 0,29 

Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr 
innbygger i kroner 

496 616 695 371 543 

Utdypende tjenesteindikatorer      

Medlem av DNK i prosent av antall innbyggere 81 85,1 83,9 85,3 79,8 

Døpte i prosent av antall fødte 67,4 86,6 78,7 81,4 73,7 

Konfirmerte i prosent av 15-åringer 55,9 69,8 68,6 68,1 68,2 

Kirkelige gravferder i prosent av antall døde 84 98,2 100,9 105,2 94 

Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem 29 37 35 36 35 

Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. 
innbygger 

0,8 1,1 1,1 0,8 1,1 

Gudstjenester pr. 1000 innbygger 14 16 22 14 14 

Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 
innbygger 

1,3 2,2 3,7 1 2,4 

Kirkeofringer pr. medlem 22 87 70 146 77 

     

Sør-Varanger menighet ligger omtrent som de øvrige sammenligningskommunene hva angår 
antall sysselsatte pr. 1000 innbyggere, men fortsatt høyere enn Alta. Også når det gjelder 
fordelingen av antall ansatte finansiert av staten og kommunen ligger vi forholdsmessig som 
de øvrige sammenligningskommunene.  

Men når det gjelder medlemskap i Den norske kirke og bruk av kirken til kirkelige handlinger 
som dåp, konfirmasjon og vielser ligger vi noe under sammenligningskommunen og 
Finnmark for øvrig.  
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